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Prodej zbraní

Před rokem byla otevřena nová část českobudějovické prodejny Zbraně a střelivo 
Šubrt – a je to něco, co přinejmenším u nás jinde nenajdete. Velké části příslušníků 
střelecké a myslivecké obce není firma Šubrt cz neznámá. Její stará prodejna byla 
vybudována v letech 2000–2002 a už tehdy se dost vymykala tuzemskému normálu. 
Teď je ale ještě o stupeň výš.

Zbraně Šubrt ve větším
Přemysl LIŠKA

a  nepochybně se povedla. Sotva se tu 
někomu může nelíbit. Nejde jenom o vel-
kou plochu a působivý interiér i exteriér, 
ale také o umístění mezi supermarkety 
v nákupní zóně v bezprostřední blízkosti 
světoznámého národního pivovaru…

Stálo to několik milionů, řekl nám 
v  roce 2003 František Šubrt. Prodejna 
samozřejmě musí být zisková, aby to 
mělo smysl. Návratnost investic tady 
sice bude hodně dlouhodobá, ale já to 
dělám víc jako koníčka. 

Připomeňme si, že František Šubrt 
od roku 1990 podniká v Českých 
Budějovicích v  oboru výstavby 

hlavních telekomunikačních sítí. Sám je 
nadšený myslivec, a tak v roce 1999 usou-
dil, že si může čas od času odpočinout 
od elektromateriálů. Spojil svou zálibu 
s  podnikáním i  v  jiném oboru, koupil 
prodejnu zbraní s patnáctiletou tradicí, 
a protože se mu nelíbila, rozhodl se pro 
její úplnou rekonstrukci. Ta byla prove-
dena prakticky bez přerušení provozu 

Prodejna i jako muzeum
Pokud jde o loveckou vášeň Františka 

Šubrta, ta se postupně obrátila vedle 
tuzemských lovů také k pro nás exotické 
zvěři. Začínal v Africe a má odtud trofeje 
kapského buvola, lvice, kudu, antilopy 
losí, pakoně a  mnohé další. Potom se 
jeho lovecké destinace rozšířily praktic-
ky do celého světa a odevšad přibývaly 
vlastnoručně ulovené trofeje. V podkroví 
nad dosavadní prodejnou najdeme no-
vou, velkou a zajímavě členěnou míst-
nost nepřístupnou veřejnosti, kde se 
jeho trofeje postupně soustřeďovaly. 
Asi by to nebyl František Šubrt, kdyby 
zároveň neměl na mysli podnikání. Chtěl 
bych, aby tady nahoře bylo něco jako 
africké muzeum, říkal nám v roce 2003. 
Trofeje, etnografické předměty, foto-
grafie, publikace... Ale ne pro veřejnost.
Uvažuju o tom, že by tu jednou sídlila 
lovecká cestovka, která by organizovala 
výpravy za exotickou zvěří. 

Činorodá mysl Františka Šubrta se 
zabývala ještě jedním nápadem: na 
pozemku vedle prodejny v  Kněžsko-
dvorské ulici postavit pětadvacetime-
trovou střelnici, stejně pěknou a dobře 
vybavenou, jako je prodejna. Zákazníci 
by si tam mohli vyzkoušet a  nastřelit 
zbraně, ale počítalo se i s hodinami pro 
veřejnost.

Prodejna Zbraně a střelivo Šubrt vybudovaná v letech 2000–2002…

…a moderní přístavba z roku 2018

ATN X-Sight II HD 3-14X

Sightmark Wraith HD 4-32X

zbrane.subrt.cz

@zbrane.subrt

zbrane@subrt.cz

~ jednoduché ovládání
~ kvalitní obraz 1080p HDD
~

~ nahrávání videa

~

~

~ nahrávání videa

21%




